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Ledenvergadering: SP doet in 2014 mee aan 
de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo  

 
Op 8 januari was onze Nieuwjaarsborrel, een gezellige 
bijeenkomst maar tevens de jaarvergadering waarop ook 
bepaald werd dat de SP in maart 2014 opnieuw deelneemt aan 
de lokale verkiezingen. Ter wederzijdse kennismaking was de 
nieuwe burgemeester Scholten te gast.  
 

Er werd teruggeblikt op wat de SP-Venlo zoal in 2012 deed en voor elkaar 
kreeg en ook werden de plannen voor 2013 ontvouwd. De aanwezigen hadden 
vooral vragen waarom de Venlose politiek soms zo naïef, kil en star is, waarom 
ze niet beter luisteren naar waarschuwingen en wat er werkelijk leeft. Het is 
soms frustrerend maar de SP gaat door en blijft de andere raadsfracties wijzen 
op hun verantwoordelijkheden en de mogelijke gevolgen van het beleid. 
 
Antoin Scholten, sinds november 2012 burgemeester van Venlo, was door 
onze fractie uitgenodigd om bij deze SP-avond aanwezig te zijn. Publicist en 

historicus Sef Derkx presenteerde deze avond 
en voelde in een vraaggesprek de 
burgemeester aan de tand over zijn liefde 
voor geschiedenis, zijn politieke tijd in 
Deventer en Zwijndrecht en de vergelijking 
van die steden met Venlo. Ook typische 
Venlose culturele dingen zoals het dialect en 
de vasteloavend, kwamen ter sprake. 

Vervolgens was het de beurt aan de aanwezigen om vragen te stellen en 
informeel nader kennis te maken tijdens de pauze, die muzikaal werd 
opgeluisterd door zanger/gitarist Arno Adams.  
 
Op deze ledenavond werd gediscussieerd over de vraag of de SP weer mee 
kan en moet doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Alle 
afwegingen en argumenten kwamen ter sprake. 
De procedure, vereisten en richtlijnen voor 
deelname werden uitgelegd. In stemming werd 
unaniem gekozen om opnieuw deel te nemen 
aan de raadsverkiezingen in Venlo.  
Het besluit tot deelname betekent dat er dit 
jaar een kieslijst en verkiezingsprogramma 
dienen te worden samengesteld en geïnteresseerde leden opgeven voor de 
speciale raadscholingen die de SP verzorgt. Rond de zomer zal een volgende 
ledenvergadering de kieslijst en lijsttrekker vaststellen. In het najaar wordt 
vervolgens het verkiezingsprogramma gepresenteerd. 
 
Op het einde van de avond vertelde Stefan Hugues over ‘Heel de Mens’, een 
scholingscyclus in twaalf delen die vanaf dinsdag 15 
januari start (zie agenda) en vervolgens elke 
maand een specifiek thema behandelt. Alle leden en 
sympathisanten zijn hierbij welkom om van 
gedachten te wisselen en dieper op bepaalde 
onderwerpen in te gaan. 
Het afdelingsbestuur kijkt terug op een geslaagde en gezellige ledenavond en 
hoopt dat 2013 in alle opzichten net zo succesvol mag gaan worden. 
 
Ambitie om de raadsfractie te versterken?  
We zijn op zoek naar mensen die willen meedenken en meedoen, in de 
denktank of fractieondersteuning, maar ook richting de verkiezingen van 2014 
willen we mensen wegwijs maken en scholen voor het politieke raadswerk.  
Interesse, ambitie maar onzeker of je wel de juiste persoon bent? Waag de 
sprong, het is vaak eenvoudiger dan je denkt.  
Elk SP-lid kan zich verkiesbaar stellen. Meedoen en/of vragen? Bel of mail met 
Jack Geelen: 06-22822871 en/of jlgeelen@gmail.com 
Want vernieuwing, een kritische blik en nieuwe ideeën zijn altijd welkom. 

C O N T A C T  
 
Secretariaat - postadres 
Trip 7, 5944 CS Arcen 
venlo@sp.nl  
 
 

Afdelingsvoorzitter 
Peter Nelissen 
06-10867856 
peternelissen1963@gmail.com 
 

Organisatiesecretaris 
Jack Geelen 
06-22822871 
jlgeelen@gmail.com 
 

Ledenorganisatie 
Stefan Hugues 
06-52350717  
hugues@home.nl 
 

Kerngroep, activiteiten 
Annet Aarts 
077-4751236 
picapica@home.nl 
 
Hulpdienst  (ombudstaak SP) 
06-20764107  
hulpdienstvenlo@sp.nl 
 
 

Raadslid, fractievoorzitter 
Alexander Vervoort 
06-45611649  
avervoort@sp.nl 
 

Raadslid, fractiesecretaris 
Ton Heerschop 
077-3737307  
ton.heerschop@gmail.com 
 

A G E N D A  
• Fractieoverleg op maandagen 14 

en 28 januari en op 18 en 25 
februari. Steeds om 20.00 uur in 
de SP-fractiekamer (stadswinkel). 

• Bestuursoverleg op dinsdagen 22 
januari en 26 februari, om 20.00 
uur in de SP-fractiekamer (stads-
winkel, Prinsessesingel 30 Venlo). 

• Cursus ‘Heel de mens’ start weer, 
op dinsdagen 15 januari, 5 februari 
en 12 maart in Zaal De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen-Heide. 

• Partijraad: 19 jan. en 23 maart in 
Amersfoort, SP-pand ‘De Moed’. 

• Nieuwe ledendag: 9 februari in 
Den Haag, gebouw Tweede Kamer. 

• In maart start de scholing voor 
kandidaat Raadsleden. Interesse? 
Bel of mail zsm met Jack Geelen. 

Voor aankomende activiteiten 
zie ook: www.venlo.sp.nl        
als eerste het laatste nieuws! 



SP wil raadsenquête naar 
falen en fiasco van Floriade 
 
Gemeenteraadsfracties van de SP in de regio Venlo 
en de Statenfractie van de SP in de provincie 

Limburg willen een 
diepgaand onderzoek naar 
het falen van de Floriade. 
De SP heeft aangekondigd 
om met een voorstel voor 
een lokale variant van een 

parlementaire enquête te komen. De onderste steen 
moet boven komen en dit kan alleen door alle 
betrokkenen onder ede te horen.  
 
Eind 2012 werd duidelijk dat de Floriade 
waarschijnlijk een verlies van 9 miljoen euro zal 
lijden. De vijf Noord-Limburgse gemeenten die de 
Floriade hebben georganiseerd moeten voor dit 
verlies opdraaien. “Bijna iedereen die een rol heeft 
gespeeld bij de organisatie van de Floriade, heeft 
inmiddels het zinkende schip verlaten. De SP wil dat 
deze mensen zich verantwoorden aan de Noord-

Limburgse belastingbetalers die 
uiteindelijk voor het verlies op mogen 
draaien. Want terwijl gemeenten geen 
geld meer hebben voor bibliotheken in 
dorpen, het open houden van 

brandweerkazernes en jongerenwerkers 
ondersteunen moeten ze wel nog eens negen 
miljoen euro extra ophoesten.”, zegt SP-Statenlid 
Thijs Coppus. 

 
Afgelopen weken hebben lokale politici van bijna alle 
partijen zich verontwaardigd uitgesproken over het 
verlies dat de Floriade heeft geleden. Ook waren er 
veel partijen die een onderzoek wilden. “Wij kunnen 
het ons daarom niet voorstellen dat er partijen zijn 
die tegen een raadsenquête over het enorme verlies 
van de Floriade zijn. Want alleen met zo'n 
onderzoek kan de onderste steen boven komen.”  

Het “gegarandeerde succes” heeft een hoog prijskaartje. 
 
SP-raadslid Ton Heerschop is laaiend. “De 
begrotingen van de betreffende regiogemeenten 
stonden al enorm onder druk en daar komt deze 
strop nu nog eens bovenop. Moet je eens kijken wat 
je voor al die miljoenen aan gemeenschapsgeld - 
want dat is het - had kunnen doen, bijvoorbeeld al 
die zaken waarop nu bezuinigd moet worden. En dat 
allemaal omdat een handvol bestuurders zo nodig 
die Floriade wilden binnenhalen. Alleen het zwaarste 
middel van een raadsenquête (waarbij de 
hoofdrolspelers onder ede uitleg moeten geven) kan 
eindelijk eens al onze vragen wegnemen, hoe 
besluiten tot stand kwamen, wie waarvoor 
verantwoordelijk is en welke lessen getrokken 
kunnen worden.” 
 
Het wordt tijd dat de directie en commissarissen van 
de Floriade nu publiekelijk hun volledige 
medewerking en transparantie toezeggen bij de 
afronding van en onderzoek naar de Floriade. 

Betalen voor medicatie bewijs dat 
marktwerking in de zorg faalt 
 

De Dienstapotheek Venlo dwingt 
patiënten vanaf 2013 meteen 
contant af te rekenen voor de 
voorgeschreven medicatie. 
Reden hiervan is dat de 

apotheek te lang op de vergoedingen van de 
zorgverzekeraar moet wachten of dit zelfs uitblijft. 
Wij vinden het onacceptabel dat een conflict tussen 
apotheken en zorgverzekeraars over de rug van de 
patiënt wordt uitgevochten. Op 6 januari vroegen 
we B&W om opheldering en bemiddeling.  
 
De gemiddelde patiënt gaat met een kwaal naar een 
Huisartsenpost als men het niet kan redden tot een 
reguliere afspraak met de eigen huisarts. Bij een 
dergelijke afspraak kan het dus zo zijn dat een 
geneesmiddel wordt voorgeschreven en dan kan de 
patiënt dat krijgen bij een Dienstapotheek. We 
spreken dus niet over luxe product maar een door 
een huisarts voorgeschreven geneesmiddel. 
 
Zorg dient in Nederland 24 uur per dag voor 
iedereen beschikbaar te zijn. Een Dienstapotheek is 
er om om de diensten die gewone apotheken 
leveren over te nemen buiten de gewone 
kantooruren. Dat de Dienstapotheek aan de 
Hagerhofweg in Venlo nu patiënten dwingt de 
medicijnen direct te betalen in plaats van te 
wachten op de vergoeding 
door de zorgverzekeraar 
is in de ogen van de SP 
niet de juiste werkwijze. 
Deze situatie brengt grote 
risico's met zich mee 
omdat mensen mogelijk 
vanwege geldgebrek afzien van noodzakelijke en 
spoedeisende medicijnen. 
De kwaal wordt daarmee niet behandeld en 
uiteindelijk is niet ondenkbaar dat een dergelijke 
patiënt enkele dagen of weken later bij de veel 
duurdere ziekenhuiszorg binnenkomt. Door de 
marktwerking die deze bizarre situatie doet 
ontstaan, wordt daarmee de zorg dus mogelijk zelfs 
duurder in plaats van goedkoper.  
 
De SP verzet zich tegen deze onwenselijke 
ontwikkeling. De oprichting van de verzorgingsstaat 
was de oplossing voor problemen, niet langer was 
het nodig dat armoede en 
ziekte onlosmakelijk met 
elkaar verbonden waren. 
In Nederland is het 
mogelijk om bij 
fatsoenlijke regelingen het 
recht op gezondheidszorg 
inclusief medicatie te organiseren. Alleen werkt dat 
niet door de zorg tegen beter weten in als een 
‘markt’ en daarmee geldkoe te willen blijven zien.  
 
Via raadvragen hebben we het college van B&W in 
Venlo om opheldering gevraagd. We willen weten 
hoe zij tegen de ontstane situatie aankijkt en wat ze 
hier tegen kan doen. We hebben hierbij de 
gemeente ook gewezen op haar (maatschappelijke) 
verantwoordelijkheid te zorgen dat ook mensen met 
een zwakkere positie nog steeds medicatie kunnen 
verkrijgen zonder in financiële problemen te komen. 
  


